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Nieuwsbrief oktober 2017 

Bij de diensten 

 

Zondag 1 okt ds. Tina Geels, Waalse Kerk 10h 

               Collecte Diaconie: ISOFA (Interkerkelijk Sociaal Fonds) 

               Kindermuziek dienst m.m.v. Kinderensemble van  Vrijzinnig Delft               

               Er is kinderkring o.l.v. Nelleke Guequierre en er is de Kleine Bieb 

 

Zondag 8 okt gaat ds. Reinhold Philipp voor in Abtswoude 10.30h 

  Collecte Diaconie: St. Moldavië (Kerk in Actie) 

 

Zondag 15 okt ds. Tina Geels in de Waalse Kerk 10h 

  Viering van brood en wijn 

         Welkom bij de maaltijd of je tot een kerk behoort of niet 

         Collecte Diaconie: Voedselbank Delft 

                     m.m.v. Orsolya Farkas en Maurice Gaber (meer: zie hieronder) 

 

Zondag 22 okt ds. Henk Groenewegen Abtswoude 10.30h 

              Collecte Diaconie: SOS Kinderdorpen 

 

Zondag 29 okt ds. Karl van Klaveren, Waalse Kerk 10h 

              vrijzinnig predikant Den Haag, Houtrustkerk 

  Collecte Diaconie: St. Exodus 

 

Na afloop van de diensten kunnen we napraten bij een kop koffie of thee.  

Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar ‘Protestants Kerkblad Delft’ of de site www.vrijzinnigdelft.nl 

 

Zondag 1 oktober - 10h in de Waalse Kerk 

Kindermuziek dienst - rond Dierendag 

 

 

Thema- Ook de insecten doen mee   

 

Huisdieren zijn welkom, zonder geblaf en geknor!  

Leiding:  ds. Tina Geels en Nelleke Guequierre 

 

Het jeugdensemble van Vrijzinnig Delft speelt  

o.l.v. Diederik ten Böhmer delen uit  

Carnaval des Animaux van Saint Saëns.  

 

Dit project werd mogelijk dankzij subsidie van het  

Van Wermeskerken fonds voor vrijzinnige Jeugdactiviteiten. 

 

Neem je familie, vriendjes en vriendinnetjes mee!    

http://www.vrijzinnigdelft.nl
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Nieuw: De kleine Bieb, vrije inbreng en uitleen! 
 

Nu ook in de kerk elke eerste zondag van de maand bij de boekentafel.  

Er staat een kistje, net als langs de straat op veel plekken in Delft. 

 

- Doe na de dienst een boek of artikel in het kistje: wat jij de moeite waard vindt voor  

anderen om te lezen.  

- Leen wat je graag wilt lezen en breng het volgende maand weer terug. 

 

Zondag 15 oktober - Buitenlandse studenten aan het woord 
 

Deze dienst is voorbereid samen met Orsolya en Maurice:  

Uit Roemenië, Orsolya Farkas, 25 jaar. Zij hoort tot de Hongaarse Unitarische kerk, een oude vrijzinnige  

minderheidskerk in het orthodoxe Roemenië. De openheid naar cultuur en wetenschap is daar niet ten koste gegaan 

van de eigen spiritualiteit. Orsolya onderzoekt aan de VU nieuwe mogelijkheden van PR voor haar eigen kerk.  

Maurice Gaber, 28 jaar, komt uit boven-Egypte. Hij is sinds kort pastor bij de Evangelische Presbyterische kerk in 

Egypte. Zijn onderzoek gaat over exorcisme (uitdrijving van boze geesten) in het Nieuwe Testament en in het huidi-

ge Egypte. Wat is de rol van de pastor hierin? 

 

Beide jonge theologie studenten doen mee aan het internationale project Bridging Gaps van de VU/ PThU in Amster-

dam. Laten we zorgen voor een warm welkom. Want het is voor hen natuurlijk erg spannend allemaal.  

We nodigen Orsolya en Maurice uit voor een eenvoudige lunch en aansluitend een bezoek aan museum  

Prinsenkwartier. Wil je meegaan? Graag, mail dan even naar cm.geels@planet.nl 

 

Activiteiten 
 

Meditaties: 

Elke maandagavond  20h, open meditatie in de Oud Katholieke Kerk, Bagijnhof 21  

Elke dinsdagmiddag  16h, open meditatie in de Consistorie van de Waalse Kerk, ingang museum Prinsenhof  

Beide meditaties zijn op elkaar afgestemd en maken ook deel uit van het Stadsklooster Delft.  

Welkom ook als je een keer wilt proeven of het iets voor je is. 

 

Wo 11 en 18 okt Pizzagroep I en II Little Italy, Markt 9.  17.30-19h 

Vrij 27 okt  Muziekmeditatie, 20-21h met Dieke de Jong, Phoenixstr.66, 1
e
 etage k.105 (7.50 per keer)                                                                            

 

Er is nog plaats bij enkele kringen. We gaan ons verder verdiepen in de traditie van de eerste monniken en  

onderzoeken de betekenis van wat zij hebben nagelaten voor ons eigen geestelijk leven.  

 

Opgeven kan nog voor: 

Bidden met de woestijn vaders en moeders bij:     cm.geels@planet.nl 

Na afstemming en meditatie lezen we enkele teksten uit de periode van de woestijnvaders.  

De beweging in de eerste eeuwen van het christendom waaruit de kloosters later zijn  

ontstaan.  

We maken gebruik van het boekje: Bidden met de woestijnvaders van Anselm Grün, Meine-

ma 2003. 

Plaats en tijd: Voorstraat 60, 19.30- 21h 

Data: di avond 24 okt, 14 en 21 nov, 5 dec. (let op: dus niet 7 nov) 

Kosten: geen voor leden en vrienden GG kerken. Voor anderen 30,- (voor 4x) 

mailto:cm.geels@planet.nl
mailto:cm.geels@planet.nl
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Huis van aandacht en gebed bij:         cm.geels@planet.nl 

Jij zelf bent het huis waarin je woont. 

Elke bijeenkomst begint met een meditatie, we lezen een tekst en zoeken hier beweging bij, vanuit je eigen lijf.  

Soms met muziek vaak vanuit de stilte zelf. Zoekend en tastend naar datgene wat bij jou past. 

We gebruiken de methode: Centering Prayer (Thomas Keating). Deze trappistenmonnik uit Amerika maakte de 

christelijke traditie van het contemplatieve gebed op eenvoudige wijze toegankelijk voor deze tijd. 

Zie www.contemplativeoureach.org 

Plaats en tijd: Voorstraat 60, di avond 19.30- 21h 

Data: 3, 17, 31 okt   

Kosten: 30,- (voor 3x). Voldoen bij de eerste keer                                                                                        

                                                                           

Donderdag 5 oktober - Filmkring  

 

Filmkring, donderdag 5 okt 20h Pimpernelleke, Molenstraat 22 

 

Brozer  

Een film over vier zussen en de veerkracht van een kwetsbaar 

leven. Vervolg op de film Broos uit 1997, destijds bekroond met 

een Gouden Kalf voor de beste actrice.  

De zussen die in Broos nog een felicitatievideo voor hun  

jubilerende ouders probeerden te maken, helpen in Brozer hun 

zus het leven los te laten. Die zus wordt gespeeld door Leonoor 

Pauw, die zelf ook stervende was. Dat gegeven wordt gebruikt 

in de film, die halverwege overgaat van fictie naar werkelijkheid. 

De actrices spelen niet langer vier zussen, maar zijn zichzelf en 

helpen Pauw bij het proces van loslaten. Wat een oprechte film oplevert. 

 

Klooster retraite Chevetogne winter 2018 (VD)  

 

Ervaar de ruimte en geestelijke diepte in het kloosterleven van Chevetogne, internationaal  

Benedictijns klooster toegewijd aan de eenheid van christenen. Ontmoetingsplaats van Oost en 

Westers Christendom in de stille heuvels van de Belgische Ardennen. Naast de serene sfeer van 

de Latijnse kerk, roept het oude monastieke gezang van de monniken je naar binnen in de crypt 

van de Byzantijnse kerk. www.monasteredechevetogne.com 

 

Plaats: Rue de Monastère 65, B- 5590 Chevetogne België.  

Data: Vrijdag 26 - maandag 29 januari 2018 

Kosten: rond 100,- incl. maaltijden. excl. reiskosten (met eigen auto’s) 

I.v.m. reservering: opgave voor 1 nov bij Tina Geels cm.geels@planet.nl 

 

Uit de gemeente 

 

Een warme groet voor wie een groot verlies moet dragen. Onze gedachten zijn speciaal bij Corrie de Snoo, bij  

Patricia Struijk, Nan Koopmans en Els van der Laan.  In gedachten en gebed zijn wij verbonden ook met wie  

tegenslag moet verwerken, wie met ziekte en pijn heeft te maken. 

 

Tina Geels  

mailto:cm.geels@planet.nl
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Bericht van de diaconie 
 

Zo langzamerhand weten we wel dat een volle boodschappenmand lang niet 

altijd voor iedereen vanzelfsprekend is. In een van de komende diensten willen 

we dan ook weer collecteren voor de Voedselbank in Delft.   

 

De Stichting Voedselbank is ontstaan vanuit de diaconieën vanuit de  

verschillende kerkgenootschappen in Delft. Het is een vrijwilligersorganisatie die  

door het uitdelen van voedselpakketten een bijdrage wil leveren aan de armoede bestrijding en hierbij ook  de  

verspilling van voedsel wil tegengaan. Veelal gaat het om cliënten die door veranderingen in hun leven (ziekte, 

scheiding, ontslag), in financiële nood zijn geraakt. 

Sociaal financieel adviseurs staan de cliënten bij totdat hun financiële situatie weer op orde is en zij hun eigen  

boontjes weer kunnen doppen. De voedselpakketten zijn dus bedoeld als tijdelijke oplossing. 

Zo ongeveer 450 huishoudens zijn nu aangewezen op de hulp van de voedselbank en zij maken gemiddeld 3 tot 6 

maanden gebruik van deze ondersteuning. 

 

Oog voor voedsel, hart voor mensen is het motto van de voedselbank. 

 

Wilt u naast de collecte nog rechtstreeks doneren of producten aanbieden dan 

vindt u hier de gegevens; 

Stichting Voedselbank Delft 

tel: 06-30322255 

IBAN: NL62 INGB0004276992 

https://delft.voedselbankennederland.nl/ 

 

 

Namens de Diaconie, Alice Visser 

 

De hand van de koning 
 

Klinkt als een sprookje, toch even niet. Ik was gefascineerd door de column van Stijn Fens in mijn 

ochtendblad, paar weken terug alweer met als kop: Ik snak naar een groter verhaal. Met  

daaronder: De koning geeft de burgemeester een arm en neemt daarmee ook de stad Amsterdam 

bij de hand. Hoe verbindend dit ene beeld, die ene foto van de koning met een doodzieke  

burgemeester aan zijn arm. Ook Stijn stelt de dringende vraag; wat verbindt ons op dit moment? 

Wat is de koers, en wie bepaalt welke prioriteiten we moeten stellen met steeds meer scheuren in 

de aarde, woeste stormen en kolkende massa’s water en atoombommen die klaar staat en worden uitgeprobeerd? 

We wonen in een land, gaat Stijn verder, zonder Kuitert, zonder Muskens of een Bosshardt.  

Een land waar we op de vluchtstrook staan terwijl alles maar langs raast. Wie zorgt er voor verbinding? Wie gaat er 

voor ons uit?  

Wie, zo sluit Stijn af, neemt ons bij de hand als een goede koning?  

Maar moeten we ons kompas wel uitbesteden aan een sterke leider, aan een stevige arm? Gaat het niet veel meer 

om eigen innerlijke oriëntatie in leven en in geloven? Om kracht van binnen uit. 

Een kracht die ons wakker roept vanuit een wenkend perspectief, vanuit een stip aan de horizon, een kracht van 

grenzeloze liefde.  

Het verschil tussen de hand van God en de hand van de koning is buitengewoon actueel. 

Tina Geels  
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We zijn blij met kopij vanuit de gemeente.  

Wil je iets delen- of de aandacht ergens voor vragen? Stuur je kopij dan voor 31 oktober 22h 

naar info@vrijzinnigdelft.nl of c.m.geels@gmail.com   

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor 4 november. 

 

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar  info@vrijzinnigdelft.nl 

Meer info? kijk op www.vrijzinnigdelft.nl 

Bericht van de kerkenraad 
 

Op zondag 10 september 2017, na de dienst, is er ledenberaad geweest over de huisvesting. 

De kerkenraad heeft opdracht gekregen van de leden om: 

 onderzoek te doen naar het gebruik van de Joriskapel 

 onderzoek te doen naar het gebruik van de Genestetkerk 

We continueren ons gebruik met 2 wekelijkse diensten in Abtswoude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dienst op 15 oktober is inhoudelijk voorbereid samen met 

Orsolya Farkas en Maurice Gaber.   

Zij willen in die dienst ook graag een lied delen uit hun eigen 

kerkelijke traditie, in het Arabisch en in het Hongaars. 

Het delen van brood en wijn past hier heel goed bij.   

Wereldwijd verbonden in dit ene teken.    

 

Orsolya Farkas en Maurice Gaber in de Waalse Kerk 
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